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ÁGAZATI ALAPVIZSGA ELJÁRÁSREND 
Az ágazati alapvizsga a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez 

szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit egységes eljárás keretében méri.  

A vizsga a képzési és kimeneti követelményekben (továbbiakban: KKK) meghatározott írásbeli, 

interaktív, gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenységekből állhat. 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. (12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet Szkt. 91. §-ához 255. §) 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően 

tehet ágazati alapvizsgát. 

 Vizsgára jelentkezés (tanuló, kiskorú tanuló esetén tanuló és gondviselő aláírásával). A 

jelentkezési lapot az ágazati alapoktatás befejezését megelőző 20. napig kell leadni. Ez alól a 

rövid képzési ciklusú felnőttképzés kivétel, amely esetében 15 nappal az ágazati alapvizsga előtt 

szükséges a jelentkezés leadása. (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 182 § (1) ) 

 Jelentkezési lapon a vizsgaszervező záradéka a vizsgára bocsáthatóságról. 

 

A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

A vizsgacsoportok ágazatonként történő kialakításánál figyelembe kell venni az adott ágazathoz tartozó 

KKK –ban megjelölt vizsgatevékenységeket, gyakorlati vizsgarész esetén pedig az adott tanműhely 

befogadóképességét. 

 

A vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges feladatlapok (tételsor, feladatlap, segédanyag, javítási- 

értékelési útmutató) elkészítéséről azok az oktatók gondoskodnak, akiknek a tanulói érintettek a 

vizsgában.  A feladatokra vonatkozó javaslatot a munkaközösség-vezető ellenőrzi, majd egyetértése 

esetén engedélyezteti az intézmény igazgatójával. 

 

VIZSGABEJELENTÉS AZ ILLETÉKES KAMARA FELÉ 

A vizsgabejelentést az illetékes Kamara előírása szerinti időpontig kell elküldeni a Szakképzési 

Centrumnak, amelyet a Szakképzési Centrum továbbít az illetékes Kamarának. 

A vizsgabejelentőnek tartalmaznia kell:  

 az ágazat megnevezését, (felnőttképzés esetében a szakma megjelölését) 

 vizsgázók, ezen belül a javító-/ pótlóvizsgázók számát,  

 vizsgatevékenységek jellegét, időpontját, helyét, sorrendjét 

 

A VIZSGAKOORDINÁTOR FELADATAI 

 Előkészíti a vizsgadokumentumokat. 

 Gondoskodik a vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek a 

vizsga során történő folyamatos biztosításáról. Gondoskodik a vizsga zavartalan 

lebonyolításáról. 

 Felveszi a kapcsolatot a vizsgabizottság tagjaival. 

 Elkészíti a vizsgáztatási rendet, jóváhagyás után elküldi a vizsga elnökének. 

 A vizsgafeladatot a vizsgaszervező vezetőjének jóváhagyása után továbbítja a vizsga 

elnökének. 

 Vizsganapokon fogadja a vizsgabizottság elnökét, elkíséri a vizsga helyszínére. 

 Koordinálja a vizsgát. 
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 Tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, 

tudnivalókról. 

 Összesíti a vizsga részeredményeit. 

 Elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket. 

 Vezeti a vizsgajegyzőkönyvet. 

 Gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által 

történő hitelesítéséről. 

 Kitölti és aláíratja az igazolásokat az ágazati alapvizsga teljesítéséről. 

 Az osztályfőnökök /képzés felelősök felé továbbítja a vizsgaeredményeket. 

 A vizsgabizottság tagjainak biztosítja: 

o értékelő lap (munkapéldány) 

o gyakorlati vizsga feladatlapokat, étékelőlapokat 

 A vizsgarészeknek megfelelően biztosítja: 

o baleset és munkavédelmi jegyzőkönyvet 

o személyi és tárgyi feltételeket meglétét igazoló nyilatkozatokat vizsgarészenként. 

 

VIZSGABIZOTTSÁG 

Az intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát az intézmény oktatóiból és az elnökből álló 

vizsgabizottság előtt kell letenni. 

A vizsgabizottság elnökét az intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja 

(12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet Szkt. 91. §-ához 257. §) 

Vizsgabizottság feladata 

 A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és a külön-külön felügyelt 

vizsgafolyamatok tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos lefolytatásában. 

 A vizsgabizottság munkáját a vizsgaelnök irányítja.  

 A vizsgabizottság tagjai az egyeztetést követően jóváhagyják a vizsgáztatási rendet, 

melynek ténye a vizsgajegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

 Az írásbeli, az interaktív vizsgatevékenységeknél a vizsgáztatási rendben rögzítetteknek 

megfelelően legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.  

 A gyakorlati vizsgatevékenységnél és a portfólióvédésnél legalább két vizsgabizottsági tag 

együttesen értékel. 

 Az értékelés az adott vizsgatevékenységhez kapcsolódó értékelő lap vagy javítási értékelési 

útmutató alapján történik. 

A vizsgaelnök feladatai 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnöke feladatait a 12/2020 (II.7) Kormányrendelet a SZkt. 

91.§-hoz a 183. §-ban meghatározottak szerint látja el. 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért.  

Ennek keretében 

 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 

vizsgázni szándékozók kizárását, 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait, 

 a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság másik két tagját is 

bevonhatja.  

 a vizsga kezdetekor megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti a vizsga 

szabályait.  
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 A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről. 

 Ellenőrzi a vizsgatevékenység megkezdése előtt, hogy megkapták-e a vizsgázók a 

gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztatót.  

 A vizsgabizottság elnöke véleményével, észrevételeivel segíti az értékelő vizsgabizottsági 

tagok munkáját. 

A vizsgabizottsági tagok feladata 

 részt vesznek a személyi, tárgyi és szakmai feltételek,  

 az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények,  

 meglététének ellenőrzésében, 

 részt vesznek a vizsgáztatásban a vizsgáztatási rendnek megfelelően, 

 részt vesznek a vizsgabizottság döntéseiben, 

 értékelik a vizsgatevékenységeket, kialakítják és véglegesítik a vizsgajegyeket, szükség 

szerint meghallgatják a vizsgabizottság elnökének támogató véleményét is,      

 aláírják a vizsgajegyzőkönyvet és a kinyomtatott dokumentumokat.  

 

SZAKMAI FELÜGYELŐ TANÁR FELADATA 

 A vizsgához szükséges alapanyagok igénylését, alátámasztó dokumentumokkal együtt 

elkészíti. 

 Előkészíti a gyakorlati vizsga helyszínét. 

 Előkészíti a gyakorlati vizsgafeladat elkészítéséhez szükséges eszközöket, gépeket. 

 Tájékoztatja a vizsgázókat a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről, menetéről. 

 A vizsga megkezdése előtt megtartja a munkavégzésre vonatkozó tűz-, munka- és 

egészségvédelmi tájékoztatást, az erről készült nyilatkozatot aláíratja vizsgán részt 

vevőkkel. 

 Elősegíti a vizsga zavartalan lebonyolítását. 

 A vizsgabizottság egyetértésével közreműködik a felmerülő problémák elhárításában. 

 Felügyeli a vizsgázók balesetmentes munkavégzését. 
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OSZTÁLYFŐNÖK / KÉPZÉSFELELŐS FELADATA 

Rögzíti az e-krétában, törzslapon és a bizonyítványban az ágazati alapvizsga eredményét 

Bejegyzés szövege:  

 A (…………………..) ágazati alapvizsgán a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott feltételeknek megfelelt, az ágazati alapvizsga teljesítéséről igazolást 

kapott.(iktatószám:………………..) 

Az ágazati alapvizsgán elért eredménye: betűvel (számmal),  százalék % 

pl.: jeles (5), 98% vagy jó (4), 79% … 

 Sikertelen ágazati alapvizsgát tett, tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével 

folytathatja. 

 Sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le.  

 

VIZSGADOKUMENTUMOK 

Vizsgajegyzőkönyv 

A vizsgajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

 értekezletek helyét (előkészítő és értékelő értekezlet), idejét, résztvevők nevét, szerepkörét,  

 csoportbontásra vonatkozó információkat, 

 a vizsgáztatás rendjét a vizsgafeladatok megnevezésével, sorrendjüket, a végrehajtás 

várható idő-tartamát, párhuzamos vizsga esetén a vizsgacsoportok vizsgafeladatainak 

sorrendjét, időtartamát és beosztását,  

 az értekezleteken elhangzottakat, határozatokat, szavazások eredményét, különvélemények 

feltűntetését,  

 vizsgára vonatkozó szabályokat, melyek meghatározzák az adott vizsga lebonyolítása során 

a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást és ellenőrzési felelősséget,  

 a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan további rendelkezést, mely 

a vizsga minden tagja számára egyértelművé teszi a lebonyolítás körülményeit,  

 vizsgaelnöknek a vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelését,  

 A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok, a vizsgakoordinátor és 

vizsgaszervező képviselője által aláírt vizsgajegyzőkönyvhöz csatolni kell az összesített 

értékelő lapot és a benyújtott felmentési kérelmekhez csatolt okiratok másolatát.  

Vizsgajegyzőkönyv részei 

o Vizsgáztatási rend 

o Nyilatkozat a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségről (a VB nyilatkozata) 

o Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(gyakorlati vizsgatevékenységhez) 

o Jegyzőkönyv írásbeli / interaktív vizsgatevékenységhez 

o Értékelő lap, amennyiben az adott ágazat vizsgatevékenysége megkívánja 

o Felmentés esetén a szükséges dokumentumok (határozat) 

o Kijavított, elnök által jóváhagyott írásbeli/interaktív dolgozatok 

o Gyakorlati feladatok - a vizsgabizottság jóváhagyásának igazolása 

o Vizsgabizottság aláírását és értékelését tartalmazó gyakorlati vizsgatevékenységek 

értékelőlapjai 

o Felkészülési lapok 

o Portfóliók 
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AZ ÁGAZATI VIZSGASZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

Iratminták 

 Jelentkezési lap 

 Vizsgabejelentő 

 Megbízólevél  

o vizsgabizottsági tagok 

o vizsgakoordinátor 

 Megbízólevél, ha az adott ágazat vizsgatevékenysége megkívánja 

o szakmai felügyelő oktatók 

o írásbeli/interaktív vizsgafeladatot javító oktató 

o írásbeli/interaktív vizsgafelügyelő(k) 

 Nyilatkozat személyi- tárgyi feltételekről (vizsgatevékenységenként) 

 Nyilatkozat a munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(vizsgatevékenységenként) 

o Vizsgáztatási rend 

o Jegyzőkönyv írásbeli / interaktív vizsgatevékenységhez 

o Értékelő lap 

o Igazolás ágazati alapvizsgáról 

o Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 
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Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 
Élelmiszeripar ágazat

 

  

Vizsgafeladat megnevezése Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok
A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül

• Az élelmiszeripari nyersanyagok csoportosítása és 

jellemzése  50%

• Munkavédelmi, tűzvédelmi, higiéniai 

alapismeretek  50% 

A feladatsornak legalább 15, legfeljebb 20 feladatot kell 

tartalmaznia.

Komplex gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai és súlyozásuk:

30%

30%

10%

10%

10%

10%

Ágazati alapvizsga értékelése

80 – 100 %         jeles (5)

60 –   79 %         jó (4)

50 –   59 %         közepes (3)

40 –   49 %         elégséges (2)

  0 –   39 %         elégtelen (1)

Az értékelés százalékos formában történik.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 31 %-át elérte.

Élelmiszeripari ágazati 

alapgyakorlat Gyakorlati vizsga 180 perc 

• a megadott művelet szakszerű elvégzése

80%

Ágazati alapvizsga -  ÉLELMISZERIPAR

87. Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell  alkalmazni. 

256. §(1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a 

tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a 

tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

• a munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek 

szakszerű használata

• a megadott műveleti sorrend betartása

• a mérés pontossága,

• a munkavégzés esztétikája

• a munka-, tűzvédelmi és higiéniai szabályok betartása

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
  50 %-át elérte.

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %

Élelmiszeripari alapismeretek Írásbeli vizsga 

20%

Az írásbeli feladatokat az alábbi formában kell 

összeállítani: 

• Tesztfeladatok ahol csak egy jó válasz lehetséges 

és legalább négy válaszlehetőséget kell megadni (a 

tesztfeladatok aránya az összes feladathoz képest 

legfeljebb 50%)

•  feleletválasztó feladatok a lehetséges válaszok 

felsorolásával (a feladatok aránya az összes 

feladathoz képest legfeljebb 30%)

•  rövidválaszos feladatok (a feladatok aránya az 

60 perc 

Az iskola - saját lehetőségeinek figyelembevételével - a 

fenti tevékenységek közül legalább

négyet tartalmazó tételsort állít össze.

Élelmiszeripari alapműveletet végez, melynek 

során:

•  anyagokat kiválaszt,

•  a rendelkezésére bocsátott receptúra alapján 

anyagszükségletet számol és mér,

•  anyagokat, eszközöket előkészít,

•  élelmiszeriparban használt anyagok egyes fizikai vagy 

kémiai tulajdonságait méri, valamint

   az elvégzett műveletet dokumentálja,

•  élelmiszeriparban használt munkadarabot, fél- vagy 

készterméket állít elő, valamint az

elvégzett műveletet dokumentálja,
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Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

 
 

Vizsgafeladat megnevezése Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a 

feladatokat.

Kérdés típusa:

• feleletválasztás (alternatív választás, válaszok 

illesztése, igaz-hamis állítások, események 

sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, 

eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy 

kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok 

kiegészítése),

• feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz, egyszerű 

gazdasági eseményhez kapcsolódó esettanulmány 

értelmezése).

Lehetséges feladattípusok:

Ágazati alapvizsga értékelése

80 – 100 %         jeles (5)

60 –   79 %         jó (4)

50 –   59 %         közepes (3)

40 –   49 %         elégséges (2)

  0 –   39 %         elégtelen (1)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ágazati alapvizsga -  GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT

60 pont / 60 %

40 pont / 40 %

60 perc 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85 %

87. Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga 

szabályait kell  alkalmazni. 

256. § (1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben 

részt vevő személy s ikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében 

teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a 

tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével 

folytatja. 

20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű.

Témakörök:

 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői 

témához, 

2 db kérdés ügyviteli, levelezési, kommunikációs 

ismeretek témához, 

7 kérdés a vállalkozások működése, adózási 

alapfogalmak témához,

 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: összes pontszám 40 pont

▪ feleletválasztás 2-2 pont,

▪ feleletalkotás 2-2 pont

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a 

feladatokat

● bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat 

kitöltése,

● egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, 

statisztika számítási feladatok viszonyszámok és 

középértékek témakörből, kapott eredmények 

értelmezése,

● költségekkel, profittal kapcsolatos számítási 

feladatok,

● leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés 

elvégzése, leltározás eredményének megállapítása,

● hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) 

kitöltése, tartalmi elemeinek azonosítása,

● levél írása

● hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, 

meghívó), ügyfélkapu használata, elektronikus 

ügyintézés

● kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: legalább 6 különböző, a lehetséges feladattípusokat lefedő 

feladatok, összes pontszám – a feladatok között egyenlő arányban megosztva – 60 pont.

Gazdasági interaktív gyakorlati 

alapvizsga
Gyakorlati vizsga 90 perc 

Az értékelés százalékos formában történik.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 

összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

Gazdasági interaktív írásbeli 

alapvizsga
Írásbeli vizsga 
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Kereskedelem ágazat

 

Vizsgafeladat megnevezése Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta 

jelenjen meg a feladatlapon

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos 

definiálása. 

● Esettanulmány értelmezése: a megadott 

szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott 

gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell 

válaszolni a kérdésekre. 

● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott 

vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A 

mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / 

kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és 

meghatározása. 

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák 

reprodukálása. 

● Feleletválasztás: legalább három megadott 

lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, 

hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást 

javítani kell. 

1. vizsgarész: Információkezelés 

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció 

Gyakorlati vizsgatevékenység Értékelés 

1. rész: Információkezelés Üzleti levél 40%

Szállítólevél 20%

2. rész: Viselkedéskultúra, 

kommunikáció 
40%

Ágazati alapvizsga értékelése

80 – 100 %         jeles (5)

60 –   79 %         jó (4)

50 –   59 %         közepes (3)

40 –   49 %         elégséges (2)

  0 –   39 %         elégtelen (1)

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %

87. Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga 

szabályait kell  alkalmazni. 

256. § (1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben 

részt vevő személy s ikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében 

teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév 

végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor 

megoldása számítógépen internet, szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő programok alkalmazásával, amely a 

következő két feladatot tartalmazza: 

1. feladat: A képzőintézmény által megadott 

szempontsor alapján egy üzleti levél (ajánlatkérés, 

vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, 

vagy érdeklődő levél) elkészítése, megírása, 

megformázása és mentése a vizsgaszervező által 

megadott mappába és helyre. A vizsgázók a feladatok 

elvégzéséhez szövegszerkesztő programot használnak, 

a létrehozott dokumentumba általuk megszerkesztett 

táblázatot illesztenek. 

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre 

megadott adatok alapján.

Lehetséges értékelési módszerek: 

● 1. vizsgarész Gyakorlati munkavégzés. 

● 2. vizsgarész Szerepjáték és / vagy helyzetgyakorlat 

A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a 

vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített 

feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek és 

vagy nyomtatásnak a gyakorlati vizsga 

befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. 

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző 

intézmény által összeállított minimum 4 feladatsor 

közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása: 

● a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok 

bekérése (pl. hiányzó email cím, adószám, 

telephelycím, stb.) az ügyféltől 

● telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől 

(pl. katalógus kérése, árjegyzék igénylése, stb.) 

● áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. 

mennyiségi vagy minőségi eltérések rendezése, 

késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.), 

● vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás 

termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszok 

rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó 

panaszok kezelése, félreértések tisztázása, stb.) 

Információkezelés és üzleti kultúra Gyakorlati vizsga 

45 perc 

15 perc     

(5 perc 

felkészülés, 

10 perc 

feladat-

végrehajtás) 

Ágazati alapvizsga -  KERESKEDELEM

70%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

60 perc 

Az értékelés százalékos formában történik.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

30%

Gazdálkodási tevékenység alapjai Írásbeli vizsga 
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Turizmus-vendéglátás ágazat 

 
  

Vizsgafeladat 

megnevezése
Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül

Értékelési szempontok

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el:

Ágazati alapvizsga értékelése

90 – 100 %        jeles (5)

80 –  89 %         jó (4)

70 –  79 %         közepes (3)

61 –   69 %        elégséges (2)

  0 –  60 %         elégtelen (1)

Tarta lmi  követelmények:

a  régió földra jzi  elhelyezkedésének 

bemutatása;

a  régió társadalmi , gazdasági , 

természeti , kul turá l i s , gasztronómiai  

adottságainak bemutatása;

a  turisztika i  régió vá lasztott 

attrakciójának átfogó bemutatása;

a  szá l láshely és  szolgá l tatása inak 

átfogó bemutatása;

Formai  követelmények:

terjedelme a  fedőlapon (téma 

megnevezése, készítő megnevezése, 

dátum) kívül  2-5 A4-es  olda l  

(betűtípus :Times  New Roman/Aria l  ,

betűméret: 12, szövegtörzs  sorkizárt),

tarta lma tagolt, kiemeléseket 

tarta lmaz.

A képek és  a  forrásmegjelölés  

mel lékletben szerepeltethetőek a  

minimum terjedelmen felül .

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc 

A vizsgatevékenységek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a vizsgatevékenység részét.

Egy megadott étel elkészítéséhez szükséges 

alapanyagok előkészítése, az étel konyhatechnológiai 

úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel 

jellegének megfelelően történő díszítése 3 normál 

adagban

25 pont / 25 %

A) vizsgarész: 

Konyhatechnológiai 

tevékenység:

Gyakorlati  vizsga 90 perc 

1) Zöldséges rizottó

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), 

    friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással,                           

párolt rizzsel

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással

B) vizsgarész: 

Cukrászati 

termékkészítés

Gyakorlati vizsga 25 pont / 25 %

Ágazati alapvizsga -  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %

87. Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. 

256. § (1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy 

sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen 

ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati 

alapoktatás megismétlésével folytatja. 

Az értékelés százalékos formában történik. 100 pont = 100 %

25 pont / 25 %

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban 

megtalálható, a tanuló által választott egy turisztikai 

attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait 

bemutatja. A bemutatót elektronikus formában, 

szövegszerkesztő program használatával készíti el, a 

vizsgát szervező szakképző intézmény által megadott 

határidőre és e-mail címre beadja.

Az elkészített dokumentum formai követelményei: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő 

megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal 

(betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, 

szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket 

tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés mellékletben 

szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül.

A vizsga keretében szóban és PPT formátumban 

prezentálja.

D) vizsgarész: 

Portfólió készítése
Gyakorlati vizsga 

 kb 10 

perc , 

de nem 

releváns

25 pont / 25 %

A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 

főre, fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag 

alkoholmentes kevert italt, és 2 adag főételt, 2 adag 

desszertet felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 

alkoholmentes kevert italt készít el 3 adagban (2 

adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére 

kóstolás céljából) a tanult receptúra szerint:

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok:

1) Lucky Driver

2) Shirley Temple

3) Alkoholmentes Mojito

4) Alkoholmentes Pińa Colada

Gyakorlati vizsga 

C) vizsgarész: 

Értékesítési 

tevékenység:

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve,

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve 

forrázott tésztából

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény

90 perc 

60 perc 

A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül egyet 

készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló 

receptúra szerint.

Érzékszervi szempontok alapján 

történő értékelés:

Illat, kinézet, íz.

Ételkészítési szabályok 

szempontjai szerint:

Az étel hőmérséklete, állaga, 

hőkezelésének megfelelősége.

Tálalási szabályok szempontjai 

szerint:

Megfelelő arányban vannak a 

fogás elemei.

Esztétikus elrendezés és díszítés.

Tányér épsége, tisztasága.

A tésztakészítés technológiájának 

betartása

a feldolgozás egyenletessége.

A kisült tészta állaga.

A késztermék termék íze, 

megjelenése, tálalása.

Ügyel a kommunikációra, 

szakmailag meggyőző, előadása 

figyelemfelkeltő, élményteli.
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Sport ágazat 

 

Vizsgafeladat megnevezése Vizsga típusa Időtartam Feladattípusok
A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül

Ágazati alapvizsga értékelése

80 – 100 %         jeles (5)

60 –   79 %         jó (4)

50 –   59 %         közepes (3)

40 –   49 %         elégséges (2)

  0 –   39 %         elégtelen (1)

Ágazati alapvizsga -  SPORT

Írásbeli sport ágazati alapvizsga Írásbeli vizsga  90 perc 

A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti 

hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű 

feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, 

egyszeres feleletválasztás, zárt végű szöveg 

kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és 

kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három 

halmaz közötti kapcsolat).  

50%
Az egyes feladatrészek javasolt aránya: 

 Igaz-hamis állítások        5% 

Egyszeres feleltválasztás      35%       

Zárt végű szövegkiegészítés     10% 

  Fogalompárosítás        20% 

 Ábrafelismerés és kiegészítés     10% 

 Illesztési feladatok        20

Az értékelés százalékos formában történik.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %

87. Az Szkt. 91. §-ához 255. § Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell  alkalmazni. 

256. §(1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát 

a tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a 

tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

Bemelegítés megtervezése és 

levezetése 
gyakorlati vizsga 45 perc 

: A képző intézmény által összeállított tételsor olyan 

bemelegítő feladatokat tartalmaz, amelyek a különböző 

kondicionális, koordinációs képességek és az ízületi 

mozgékonyság fejlesztését készítik elő. A vizsgarész 

teljesítése során a vizsgázó 15 perc tervezési munka után 20 

percben vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, 

gimnasztikai gyakorlatokkal, majd 10 percben értékeli 

50%Az értékelés százalékos formában történik. 

 A bemelegítés tervezése      30% 

 A bemelegítés levezetése      50% 

 Önreflektív tevékenységelemzés    20% 

 


Az értékelés százalékos formában történik.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 
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Ágazati alapvizsga általános 

dokumentumai 



Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.  
OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

 
 

 

Jelentkezési lap ágazati alapvizsgára 

     
 

     

Ágazat megnevezése: 
 

  

Vizsgázó adatai: 
   

Név: 
 

  

Anyja leánykori neve: 
 

  

Születési helye, ideje: 
 

  

Oktatás azonosító szám: 
 

  

TAJ szám: 
 

  

Évfolyam: 
 

  

Lakcím (irányítószám, település, utca, 
házszám, emelet, ajtó): 

 

  

 
Kelt: Eger,202..,.…………………. 

 
 

Vizsgaszervező cégszerű aláírása 

 

 

                  
 

Jelentkező aláírása 
(kiskorú esetén gondviselő is)   

                                                      P.H.   
 

 

 

Záradék: 

 

 

A vizsgázó a fent megjelölt ágazat képzési kimeneteli követelményében meghatározott ágazati 

alapvizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és az azokat igazoló 

dokumentumokat………….(év)……………………………(hó)……….(nap)-ig 

 

a)  maradéktalanul bemutatta 

b) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..kivételével bemutatta. 

 

P.H.                             …………………………………………….. 

vizsgaszervező képviselője 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.  
OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

 
 

 

 ...............................................kamara  Eger, ……. 

3300 Eger, Ikt. sz.:…………………. 

 ..........................................................  Ügyintéző:  
     

Tárgy: Ágazati alapvizsga bejelentés 
 

 

 

Tisztelt ……………..! 

 

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXXI. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 

Szakmajegyzékben szereplő  

……………….. számú ………………. szakma ágazati alapvizsga tervezett időpontja  

intézményünkben: 

202.. ……………………..  .. óra 

Vizsgázók létszáma:   ..  fő  

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. §-a és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 255.-257. §-a alapján kérem, delegáljon 

a fenti ágazati alapvizsgák vizsgabizottsági elnöki teendőinek ellátására vizsga elnököt. 

 

Üdvözlettel: 

 

 ………………………………… 

 Milibákné Veres Erika 

 Igazgató

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/
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részére 

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga 

vizsgabizottsági tagi feladatra  

 Iktató sz.: 

MEGBÍZÓLEVÉL 

vizsgabizottsági tagi feladatot ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..! 

 

Milibákné Veres Erika, a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium igazgatója megbízom Önt 

a ……………………….. ágazati alapvizsgán  vizsgabizottsági tagi feladatok ellátásával. 

 

Az ágazati alapvizsga szervezője: Heves megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Vizsgatevékenységek: 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgaidőpont:  20…………………….. 

Helyszín: Eger, Pozsonyi utca 4-6.  

Eger, 202…………………….. 
 

 
 

  p.h. ……………………………………………… 
  Milibákné Veres Erika 
  igazgató 
A megbízást elfogadom:  
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részére 

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga  

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga 

vizsgakoordinátori feladatra 

 Iktató sz.: 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 

vizsgakoordinátori feladatot ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..! 

 

Milibákné Veres Erika, a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium igazgatója megbízom Önt 

a ………………….. ágazati alapvizsgán vizsgakoordinátori feladatok ellátásával. 

 

Az ágazati alapvizsga szervezője: Heves megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Vizsgatevékenységek: 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgaidőpont:  20…………………….. 

Helyszín: Eger, Pozsonyi utca 4-6.  

Eger, 202…………………….. 
 

  p.h. ……………………………………………… 
  Milibákné Veres Erika 
  igazgató 
A megbízást elfogadom:  
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részére 

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga  

  szakmai felügyelő oktatói feladatra           

  

 Iktató sz.: 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 

Szakmai felügyelő oktató részére 

Tisztelt ……………………………..! 

 

Milibákné Veres Erika, a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium igazgatója megbízom Önt 

a ………………….. ágazati alapvizsgán szakmai felügyelő oktatói feladatok ellátásával. 

 

Az ágazati alapvizsga szervezője: Heves megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Vizsgatevékenységek: 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgaidőpont:  20…………………….. 

Helyszín: Eger, Pozsonyi utca 4-6.  

Eger, 202……….………….. 
 

  p.h. ……………………………………………… 
  Milibákné Veres Erika 
  igazgató 
A megbízást elfogadom:  
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részére 

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga 

írásbeli/ interaktív vizsgafeladatot 

javító oktatói feladatra 

  

 Iktató sz.: 

MEGBÍZÓLEVÉL 

Írásbeli/ interaktív vizsgafeladatot javító oktatói faladatot 

ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..! 

 

Milibákné Veres Erika, a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium igazgatója megbízom Önt 

a ………………….. ágazati alapvizsgán írásbeli/ interaktív  vizsgafeladatot  

javító oktatói feladatok ellátásával. 

 

Az ágazati alapvizsga szervezője: Heves megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Vizsgatevékenységek: 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgaidőpont:  20…………………….. 

Helyszín: Eger, Pozsonyi utca 4-6.  

 

 

Eger, 202………………….. 
 

  p.h. ……………………………………………… 
  Milibákné Veres Erika 
  igazgató 
A megbízást elfogadom:  
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részére 

Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga 

írásbeli/ interaktív vizsgafelügyelő 

feladatra 

 Iktató sz.: 

MEGBÍZÓLEVÉL 

Írásbeli/ interaktív vizsgafelügyelő feladatot 

ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..! 

 

Milibákné Veres Erika, a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium igazgatója megbízom Önt 

a ………………….. ágazati alapvizsgán írásbeli/ interaktív  vizsgafeladatot 

vizsgafelügyelő feladatok ellátásával. 

 

Az ágazati alapvizsga szervezője: Heves megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Vizsgatevékenységek: 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgatevékenység megnevezése:  …… perc 

Vizsgaidőpont:  20…………………….. 

Helyszín: Eger, Pozsonyi utca 4-6.  

Eger, 202………………….. 
 

  p.h. ……………………………………………… 
  Milibákné Veres Erika 
  igazgató 
A megbízást elfogadom:  
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Élelmiszeripar ágazat 

vizsgadokumentumai 



Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.  
OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 
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 Mellékletek:…. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV  

ágazati alapvizsgáról 

 

A  vizsga adatai 

 

 

A vizsgaszervező megnevezése:                        Heves Megyei Szakképzési Centrum 

A vizsgaszervező székhelye:                              3300 Eger, Kertész u. 128. 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán                                           

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

A képző intézmény székhelye:                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                   ÉLELMISZERIPAR  

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Vizsgára bocsáthatók száma: …..  fő 

Javítóvizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Pótlóvizsgára jelentkezők száma: …... fő 

 

 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………….  idő: ………. 

Jelen vannak: 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok 

ágazati alapvizsga vizsgakoordinátora 

szakmai felügyelő tanár 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a vizsgáztatási rend elfogadását illetően 

 elfogadta a vizsgáztatási rendet 

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét 

és jóváhagyta 

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátás feltételeit  

II. A vizsga megkezdése előtt 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát 

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot. 

 Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak. 

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység 

lebonyolításának rendjéről. 

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. fő vizsgázó 

megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási feltételeknek, megkezdheti az 

ágazati alapvizsgát.  

 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

Mellékletek:   Vizsgáztatási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

III. Vizsga 

Vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszeripari alapismeretek 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, 

továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét 

tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. 

 

 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
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Helyszíne:  

                                   Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

Mellékletek:  

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 a szakmai felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült gyakorlati feladatot átveszi 

 

Helyszíne:  

                                Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.  
OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

25 

 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről   

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………………...  

  

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga vizsgakoordinátora. 

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai: 

A vizsgára bejelentett: ….. fő 

Vizsgára bocsátható: …. fő 

Nem jelent meg (igazolatlanul):  …. fő 

       Vizsgázó neve: 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
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Nem jelent meg (igazoltan):  …. fő 

Vizsgázó neve Pótló vizsgatevékenység megnevezése 

  

Sikeres vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesült:  … fő 

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyugodt, barátságos 

légkörben zajlott.  

A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs 

Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó sem tett. 

 

A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése: 

 

Melléklet: értékelő lap (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 20... ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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VIZSGÁZTATÁSI  REND 

Ágazati alapvizsgához 
(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 
 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

 

 

A képző intézmény megnevezése: Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium  

 

A képző intézmény székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése: ÉLELMISZERIPAR 

 

A vizsgára jelentkezők száma: ……… fő 
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Vizsgáztatási rend  

202.. ………………. 

 

 

  

Csoport létszáma:  …….. fő 

Sor-

szám 
Vizsgafeladat megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. 
Nyitó értekezlet, Vizsgázók 

személyazonosságának ellenőrzése 
    

2. 

Köszöntő, általános tájékoztatás, 

tételhúzás, első vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

    

3. Élelmiszeripari alapismeretek. Írásbeli vizsga  60 perc  

Szünet: 10 perc 

4. Élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat gyakorlati    180 perc  

7. Záróértekezlet (igazolások kiállítása)     

8. Eredményhirdetés     
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Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. § 

12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 § 

 

 
A vizsgáztatási rend elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 202.. ………………. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga vizsgabizottsága 

ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve  az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Kelt Eger, 202.. …………… …. 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT A MUNKA -,  TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL  

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán 

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye:     3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                                ……………………………………………..   

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Igazoltan távol: …..   fő 

Igazolatlanul távol: …..   fő 

Az oktatáson részt vettek száma: …..   fő 

Az oktatás formája:  elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne:       3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

Az oktatás időpontja:  ………………………………… 

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár: ………………………………… 
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Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása 

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű használata; Balesetek 

lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők 

tűz esetén; Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, munka-, és 

egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

Sorszám Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Eger, 202... ………………… 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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 Értékelő lap ágazati alapvizsgára 4.számú melléklet 
 

 

 

 

 

S. sz. Név 

Tétel 

jele 

/száma 

Élelmiszeripari 

alapismeretek 

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 
belül 

Élelmiszeripari 

ágazati 

alapgyakorlat 

A vizsgatevékenység 
aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül 

Összes 

pontszám  

/ Összes  % 
Érdemjegy 

1.    20 %  80 %   

2.    
 

    

3.    
 

    

4.    
 

    

5.    
 

    

6.    
 

    

7.    
 

    

8.    
 

    

9.    
 

    

10.    
 

    

11.    
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Kelt:…………………………. 

 

  

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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JEGYZŐKÖNYV ÍRÁSBELI / INTERAKTÍV 

VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ 

 (Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

 

A képző intézmény megnevezése:  

 

A képző intézmény székhelye:  

 

  

Ágazat  megnevezése:  

 

A vizsgára jelentkezők száma: ….. fő 

A megjelent vizsgázók száma: ….. fő 

Igazoltan távol: ….. fő 

Igazolatlanul távol: ….. fő 

 

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megnevezése:  

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának helyszíne:  

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának időpontja:   
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Felügyelő tanár: …………………………………………… 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység kezdési időpontja:  

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység befejezési időpontja: 

 

Megjelent vizsgázók ülésrendje: 

       

       

       

       

       

       

 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.  
OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

38 

Tudomásul veszem a felügyelő tanár által tartott tájékoztatást az írásbeli / interaktív vizsgatevékenység 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről. 

Sorszám Vizsgázó neve Vizsgázó aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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Felügyelő tanárok 

Időtartam Felügyelő tanár neve Felügyelő tanár aláírása 

   

   

   

   

 

 

Feljegyzések a vizsgatevékenység menetével kapcsolatban 

Név Távozás időpontja Visszaérkezés időpontja 
Felügyelő tanár 

aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

 

Szabálytalanság esetén 

Felfüggesztett 

vizsgázó neve 

Felfüggesztés pontos 

ideje 

Szabálytalanság 

jellegét 

Felügyelő tanár 

aláírása 
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Kelt: 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

          

               Vizsgabizottság elnöke                Vizsgabizottság tagja 

 

  

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

     Vizsgabizottság tagja                         Igazgató 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

  Szakmai felügyelő tanár        Vizsgakoordinátor 
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Igazolás száma:…………………. 

IGAZOLÁS 

Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

Vizsgázó neve:  

Születési név:  

Születési hely és idő:  

Anyja leánykori neve:  

Oktatási azonosító:  

 

Ágazat megnevezése: ÉLELMISZERIPAR 

 

Vizsgafeladat megnevezése: 
Vizsga 

típusa 
Időtartam 

Elért 

eredmény 

%-ban 

A 

vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül: 

Élelmiszeripari alapismeretek írásbeli 60 perc  20 % 

Élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat gyakorlati 180 perc  80% 

 

A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 
% Érdemjegy 

    

 

 Kelt: Eger, 2020. ………………. 

 

………………………………                       …………………………….. 

Vizsgaszervező képviselője      Ágazati alapvizsga elnöke 
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Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 

 

 

S. 

sz. 
Név igazolás száma Aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Kelt: Eger,……………………. 
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 Mellékletek:…. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV 

ágazati alapvizsgáról 

 

A  vizsga adatai 

 

 

A vizsgaszervező megnevezése:                        Heves Megyei Szakképzési Centrum 

A vizsgaszervező székhelye:                              3300 Eger, Kertész u. 128. 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán                                           

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

A képző intézmény székhelye:                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                   GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT  

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Vizsgára bocsáthatók száma: …..  fő 

Javítóvizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Pótlóvizsgára jelentkezők száma: …... fő 
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………….  idő: ………. 

Jelen vannak: 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok 

ágazati alapvizsga vizsgakoordinátora 

szakmai felügyelő tanár 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a vizsgáztatási rend elfogadását illetően 

 elfogadta a vizsgáztatási rendet 

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét 

és jóváhagyta 

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátás feltételeit  

II. A vizsga megkezdése előtt 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát 

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot. 

 Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak. 

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység 

lebonyolításának rendjéről. 

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. fő vizsgázó 

megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási feltételeknek, megkezdheti az 

ágazati alapvizsgát.  

 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

Mellékletek:   Vizsgáztatási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

III. Vizsga 

Vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, 

továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét 

tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. 
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Helyszíne:  

                                   Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

Mellékletek:  

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 a  szakmai  felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült  gyakorlati feladatot átveszi 

 

Helyszíne:  

                                Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 
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Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.   

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről                  

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………………...  

  

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga vizsgakoordinátora. 

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai: 

A vizsgára bejelentett: ….. fő 

Vizsgára bocsátható: …. fő 

Nem jelent meg (igazolatlanul):  …. fő 

       Vizsgázó neve: 
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Nem jelent meg (igazoltan):  …. fő 

Vizsgázó neve Pótló vizsgatevékenység megnevezése 

  

Sikeres vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesült:  … fő 

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyugodt, barátságos 

légkörben zajlott.  

A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs 

Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó sem tett. 

 

A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése: 

 

Melléklet: értékelő lap (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 20... ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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VIZSGÁZTATÁSI REND 

Ágazati alapvizsgához 
(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 
 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

 

 

A képző intézmény megnevezése:                                    Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

 

A képző intézmény székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése: GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 

A vizsgára jelentkezők száma: ……… fő 
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Vizsgáztatási rend  

202.. ………………. 

 

Csoport létszáma:  …….. fő 

Sor-

szám 
Vizsgafeladat megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. 
Nyitó értekezlet, Vizsgázók 

személyazonosságának ellenőrzése 
    

2. 

Köszöntő, általános tájékoztatás, 

tételhúzás, első vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

    

3. 
Gazdasági interaktív írásbeli 

alapvizsga. 
Írásbeli vizsga  60 perc  

Szünet: 10 perc 

4. 
Gazdasági interaktív gyakorlati 

alapvizsga 
gyakorlati    90 perc  

7. Záróértekezlet (igazolások kiállítása)     

8. Eredményhirdetés     
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Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. § 

12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 § 

 

 
A vizsgáztatási rend elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 202.. ……………... 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga vizsgabizottsága 

ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve  az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Kelt Eger, 202.. …………… …. 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT A MUNKA-, TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI OKTATÁSON 

VALÓ RÉSZVÉTELRŐL 

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán 

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye:     3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                                ……………………………………………..   

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Igazoltan távol: …..   fő 

Igazolatlanul távol: …..   fő 

Az oktatáson részt vettek száma: …..   fő 

Az oktatás formája:  elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne:       3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

Az oktatás időpontja:  ………………………………… 

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár: ………………………………… 
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Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása 

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű használata; Balesetek 

lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők 

tűz esetén; Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, munka-, és 

egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

Sorszám Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Eger, 202... ………………… 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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 Értékelő lap ágazati alapvizsgára 4.számú melléklet 
 

 

 

 

 

S. sz. Név 

Tétel 

jele 

/száma 

Gazdasági 

interaktív írásbeli 

alapvizsga 

A vizsgatevékenység 
aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül 

Gazdasági interaktív 

gyakorlati 

alapvizsga 

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül 

Összes 

pontszám  

/ Összes  % 
Érdemjegy 

1.    40 %  60 %   

2.    
 

    

3.    
 

    

4.    
 

    

5.    
 

    

6.    
 

    

7.    
 

    

8.    
 

    

9.    
 

    

10.    
 

    

11.    
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Kelt:…………………………. 

 

  

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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JEGYZŐKÖNYV ÍRÁSBELI / INTERAKTÍV 

VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ 

 (Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

 

A képző intézmény megnevezése:  

 

A képző intézmény székhelye:  

 

  

Ágazat  megnevezése:  

 

A vizsgára jelentkezők száma: ….. fő 

A megjelent vizsgázók száma: ….. fő 

Igazoltan távol: ….. fő 

Igazolatlanul távol: ….. fő 

 

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megnevezése:  

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának helyszíne:  

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának időpontja:   
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Felügyelő tanár: …………………………………………… 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység kezdési időpontja:  

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység befejezési időpontja: 

 

Megjelent vizsgázók ülésrendje: 

       

       

       

       

       

       

 

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz. 

OM azonosító: 203035 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

60 

Tudomásul veszem a felügyelő tanár által tartott tájékoztatást az írásbeli / interaktív vizsgatevékenység 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről. 

Sorszám Vizsgázó neve Vizsgázó aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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Felügyelő tanárok 

Időtartam Felügyelő tanár neve Felügyelő tanár aláírása 

   

   

   

   

 

 

Feljegyzések a vizsgatevékenység menetével kapcsolatban 

Név Távozás időpontja Visszaérkezés időpontja 
Felügyelő tanár 

aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

 

Szabálytalanság esetén 

Felfüggesztett 

vizsgázó neve 

Felfüggesztés pontos 

ideje 

Szabálytalanság 

jellegét 

Felügyelő tanár 

aláírása 
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Kelt: 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

          

               Vizsgabizottság elnöke                Vizsgabizottság tagja 

 

  

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

     Vizsgabizottság tagja                         Igazgató 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

  Szakmai  felügyelő tanár        Vizsgakoordinátor 
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Igazolás száma:…………………. 

IGAZOLÁS 
Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

Vizsgázó neve:   

Születési név:   

Születési hely és idő:   

Anyja leánykori neve:   

Oktatási azonosító:  

 

Ágazat megnevezése:  GAZDÁLKODÁS és MENEDZSMENT 

 

Vizsgafeladat megnevezése: 
Vizsga 

típusa 
Időtartam 

Elért 

eredmény 

%-ban 

A 

vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül: 

Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga írásbeli   60 perc   40 % 

Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga gyakorlati 90 perc   60% 

 

 A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 
% Érdemjegy 

    

 

 Kelt: Eger, 2020. ………………. 

 

………………………………                       …………………………….. 

Vizsgaszervező képviselője      Ágazati alapvizsga elnöke 

 

P.H. 
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ÁGAZATI ALAPVIZSGA IGAZOLÁS 

KIADÁSÁRÓL 
 

 

S. 

sz. 
Név igazolás száma Aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Kelt: Eger,……………………. 
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 Mellékletek:…. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV 
ágazati alapvizsgáról 

 

A  vizsga adatai 

 

 

A vizsgaszervező megnevezése:                        Heves Megyei Szakképzési Centrum 

A vizsgaszervező székhelye:                              3300 Eger, Kertész u. 128. 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán                                           

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

A képző intézmény székhelye:                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                   KERESKEDELEM  

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Vizsgára bocsáthatók száma: …..  fő 

Javítóvizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Pótlóvizsgára jelentkezők száma: …... fő 
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………….  idő: ………. 

Jelen vannak: 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok 

ágazati alapvizsga vizsgakoordinátora 

szakmai felügyelő tanár 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a vizsgáztatási rend elfogadását illetően 

 elfogadta a vizsgáztatási rendet 

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét 

és jóváhagyta 

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátás feltételeit  

II. A vizsga megkezdése előtt 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát 

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot. 

 Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak. 

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység 

lebonyolításának rendjéről. 

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. fő vizsgázó 

megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási feltételeknek, megkezdheti az 

ágazati alapvizsgát.  

 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

Mellékletek:   Vizsgáztatási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

III. Vizsga 

Vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, 

továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét 

tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. 
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Helyszíne:  

                                   Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

Mellékletek:  

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 a  szakmai  felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült  gyakorlati feladatot átveszi 

 

Helyszíne:  

                                Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 
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Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről                  

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………………...  

  

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga vizsgakoordinátora. 

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai: 

A vizsgára bejelentett: ….. fő 

Vizsgára bocsátható: …. fő 

Nem jelent meg (igazolatlanul):  …. fő 

       Vizsgázó neve: 
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Nem jelent meg (igazoltan):  …. fő 

Vizsgázó neve Pótló vizsgatevékenység megnevezése 

  

Sikeres vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesült:  … fő 

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyugodt, barátságos 

légkörben zajlott.  

A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs 

Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó sem tett. 

 

A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése: 

 

Melléklet: értékelő lap (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 20... ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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VIZSGÁZTATÁSI REND 

Ágazati alapvizsgához 
(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 
 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

 

 

A képző intézmény megnevezése:                                    Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

 

A képző intézmény székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése: KERESKEDELEM 

 

A vizsgára jelentkezők száma: ……… fő 
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Vizsgáztatási rend  

202.. ………………. 

 

 

Csoport létszáma:  …….. fő 

Sor-

szám 
Vizsgafeladat megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. 
Nyitó értekezlet, Vizsgázók 

személyazonosságának ellenőrzése 
    

2. 

Köszöntő, általános tájékoztatás, 

tételhúzás, első vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

    

3. Gazdálkodási tevékenység alapjai  Írásbeli vizsga  60 perc  

Szünet: 10 perc 

4. Információkezelés és üzleti kultúra gyakorlati    60 perc  

7. Záróértekezlet (igazolások kiállítása)     

8. Eredményhirdetés     
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Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. § 

12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 § 

 

 
A vizsgáztatási rend elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 202.. ……………... 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT 
 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga vizsgabizottsága 

ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve  az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Kelt Eger, 202.. …………… …. 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT A MUNKA-, TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL 

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán 

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye:     3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                                ……………………………………………..   

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Igazoltan távol: …..   fő 

Igazolatlanul távol: …..   fő 

Az oktatáson részt vettek száma: …..   fő 

Az oktatás formája:  elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne:       3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

Az oktatás időpontja:  ………………………………… 

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár: ………………………………… 
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Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása 

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű használata; Balesetek 

lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők 

tűz esetén; Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, munka-, és 

egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

Sorszám Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Eger, 202... ………………… 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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                                                     Értékelő lap ágazati alapvizsgára                              4.számú melléklet                         

 

S. sz. Név 

Tétel 

jele 

/száma 

Gazdálkodási 

tevékenység 

alapjai 

A 
vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül 

Információkezelés 

és üzleti kultúra 

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül 

Összes 

pontszám  

/ Összes  % 
Érdemjegy 

1.    30 %  70 %   

2.    
 

    

3.    
 

    

4.    
 

    

5.    
 

    

6.    
 

    

7.    
 

    

8.    
 

    

9.    
 

    

10.    
 

    

11.    
 

    

12.    
 

    

13.    
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Kelt:…………………………. 

 

  

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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JEGYZŐKÖNYV ÍRÁSBELI / INTERAKTÍV 

VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ 

 (Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

 

A képző intézmény megnevezése:  

 

A képző intézmény székhelye:  

 

  

Ágazat  megnevezése:  

 

A vizsgára jelentkezők száma: ….. fő 

A megjelent vizsgázók száma: ….. fő 

Igazoltan távol: ….. fő 

Igazolatlanul távol: ….. fő 

 

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megnevezése:  

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának helyszíne:  

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának időpontja:   
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Felügyelő tanár: …………………………………………… 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység kezdési időpontja:  

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység befejezési időpontja: 

 

Megjelent vizsgázók ülésrendje: 
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Tudomásul veszem a felügyelő tanár által tartott tájékoztatást az írásbeli / interaktív vizsgatevékenység 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről. 

Sorszám Vizsgázó neve Vizsgázó aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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Felügyelő tanárok 

Időtartam Felügyelő tanár neve Felügyelő tanár aláírása 

   

   

   

   

 

 

Feljegyzések a vizsgatevékenység menetével kapcsolatban 

Név Távozás időpontja Visszaérkezés időpontja 
Felügyelő tanár 

aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

 

Szabálytalanság esetén 

Felfüggesztett 

vizsgázó neve 

Felfüggesztés pontos 

ideje 

Szabálytalanság 

jellegét 

Felügyelő tanár 

aláírása 
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Kelt: 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

          

               Vizsgabizottság elnöke                Vizsgabizottság tagja 

 

  

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

     Vizsgabizottság tagja                         Igazgató 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

  Szakmai  felügyelő tanár        Vizsgakoordinátor 
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Igazolás száma:…………………. 

IGAZOLÁS 

Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

Vizsgázó neve:   

Születési név:   

Születési hely és idő:   

Anyja leánykori neve:   

Oktatási azonosító:  

 

Ágazat megnevezése:  KERESKEDELEM 

 

Vizsgafeladat megnevezése: 
Vizsga 

típusa 
Időtartam 

Elért 

eredmény 

%-ban 

A 

vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül: 

Gazdálkodási tevékenység alapjai írásbeli   60 perc   70 % 

Információkezelés és üzleti kultúra gyakorlati 60 perc   30% 

 

 A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 
% Érdemjegy 

    

 

 Kelt: Eger, 202…. ………………. 

 

………………………………                       …………………………….. 

Vizsgaszervező képviselője      Ágazati alapvizsga elnöke 

 

P.H. 
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Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 

 

 

S. 

sz. 
Név igazolás száma Aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Kelt: Eger,……………………. 
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Mellékletek:…. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV 

ágazati alapvizsgáról 

 

A  vizsga adatai 

 

 

A vizsgaszervező megnevezése:                        Heves Megyei Szakképzési Centrum 

A vizsgaszervező székhelye:                              3300 Eger, Kertész u. 128. 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán                                           

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

A képző intézmény székhelye:                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                   TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS 

  

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Vizsgára bocsáthatók száma: …..  fő 

Javítóvizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Pótlóvizsgára jelentkezők száma: …... fő 
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………….  idő: ………. 

Jelen vannak: 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok 

ágazati alapvizsga vizsgakoordinátora 

szakmai felügyelő tanár 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a vizsgáztatási rend elfogadását illetően 

 elfogadta a vizsgáztatási rendet 

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét 

és jóváhagyta 

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátás feltételeit  

II. A vizsga megkezdése előtt 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát 

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot. 

 Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak. 

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység 

lebonyolításának rendjéről. 

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. fő vizsgázó 

megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási feltételeknek, megkezdheti az 

ágazati alapvizsgát.  

 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

Mellékletek:   Vizsgáztatási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

III. Vizsga 

A.) Gyakorlati vizsgafeladat 

A vizsga megkezdése előtt:  

 a  szakmai  felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült  gyakorlati feladatot átveszi 
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Vizsgatevékenység megnevezése: Konyhatechnológiai ismeretek 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről                  

(Vizsgajegyzőkönyv 2.a számú melléklete) 

 Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3.a számú melléklete) 

 

B.) Gyakorlati vizsgafeladat 

A vizsga megkezdése előtt:  

 A  szakmai  felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról  

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy minden vizsgázó részt vett-e a gyakorlati feladatot felügyelő tanár által 

tartott munka- tűz- és egészségvédelmi oktatásban 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült  gyakorlati eladatot átveszi 
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Vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati termékkészítés 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…... ………………………...  

  

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

Mellékletek:   Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről    

 (Vizsgajegyzőkönyv 2.b számú melléklete) 

                          Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3.b számú melléklete) 

 

C.) Gyakorlati vizsgafeladat 

A vizsga megkezdése előtt:  

 A  szakmai  felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról  

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy minden vizsgázó részt vett-e a gyakorlati feladatot felügyelő tanár által 

tartott munka- tűz- és egészségvédelmi oktatásban 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök  meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült  gyakorlati eladatot átveszi 
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Vizsgatevékenység megnevezése: Értékesítési tevékenység 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20... …………………….  

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár: 

   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

 

Mellékletek:   Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről    

 (Vizsgajegyzőkönyv 2.c számú melléklete) 

                          Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3.c számú melléklete) 

 

D.) Gyakorlati vizsgafeladat 

 

Vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió készítés       

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                       Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20... ……………………….  
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Megjelent vizsgázók száma:  

Igazoltan távol:   

Igazolatlanul távol:  

Jelen vannak 

vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

szakmai felügyelő tanár  

 

A vizsgabizottság határozata: 

 

A portfólió készítés vizsgatevékenység a szabályoknak megfelelően került lebonyolításra. A vizsgaszervező 

intézmény biztosította a zavartalan lebonyolítás feltételeit 

Mellékletek:   Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről    

 (Vizsgajegyzőkönyv 2.d számú melléklete) 

                          Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3.d számú melléklete) 

 

 

IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………………...  

  

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga vizsgakoordinátora. 

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai: 

A vizsgára bejelentett: ….. fő 

Vizsgára bocsátható: …. fő 

Nem jelent meg (igazolatlanul):  …. fő 

     Vizsgázó neve: 

Nem jelent meg (igazoltan):  …. fő 

Vizsgázó neve Pótló vizsgatevékenység megnevezése 
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Sikeres vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesült:  … fő 

 

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyugodt, barátságos 

légkörben zajlott.  

A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs 

Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó sem tett. 

 

A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése: 

 

 

Melléklet: értékelő lap (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 20... ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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VIZSGÁZTATÁSI REND 

Ágazati alapvizsgához 
(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 
 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

 

 

A képző intézmény megnevezése:                                    Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése: TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS  

 

A vizsgára jelentkezők száma: ….. fő 
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Vizsgáztatási rend  

20... ………………… 

 

Amennyiben az A vizsgarész (konyhatechnológiai ismeretek) értékelése több időt igényel akkor  a 

további vizsgarészek kezdése a felhasznált többletidő nagyságával tolódik. 

Az Értékesítési tevékenység vizsgarésznél a vizsgabizottsági tagok látják el a vendég szerepét, ezért 

ebben a minőségükben önállóan is értékelhetnek. 

Ha a C vizsgarészénél (Értékesítési tevékenység) valamennyi vizsgázó az előírt idő előtt fejezi be a 

vizsgatevékenységet, akkor a D (Portfólió készítés) vizsgarész megkezdhető. 

  

Csoport létszáma:  … fő 

Sor-

szám 
Vizsgafeladat megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. 
Nyitó értekezlet, Vizsgázók 

személyazonosságának ellenőrzése 
--------  15 perc   

2. 

Köszöntő, általános tájékoztatás, 

tételhúzás, első vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

-------  15 perc  

3. 
B.) vizsgarész 

Cukrászati termékkészítés 
gyakorlati    90 perc  

Szünet: 10 perc 

4. 
A.) vizsgarész 

Konyhatechnológiai ismeretek  
gyakorlati    90 perc  

Szünet: 10 perc 

5. 
C.) vizsgarész 

Értékesítési tevékenység 
gyakorlati    60 perc 

 

 

Szünet: 10 perc 

6. 
D.) vizsgarész 

Portfólió készítés 
gyakorlati K2 10 perc 

 

 

7. Záróértekezlet (igazolások kiállítása)     

8. Eredményhirdetés     
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Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. § 

12/2020 (II.7.) Korm.rendelet 13 § . és 16 § 

 

 
A vizsgáztatási rend elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 202.. ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga vizsgabizottsága 

ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve  az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Kelt Eger, 202.. …………… …. 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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NYILATKOZAT A MUNKA-, TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL 

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán 

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye:     3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                                ……………………………………………..   

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Igazoltan távol: …..   fő 

Igazolatlanul távol: …..   fő 

Az oktatáson részt vettek száma: …..   fő 

Az oktatás formája:  elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne:       3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

Az oktatás időpontja:  ………………………………… 

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár: ………………………………… 

 

  

mailto:szakkepzo@sarvarieger.hu
http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz. 

OM azonosító: 203035 

 

Tel: 70/400-2881                           E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

100 

Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása 

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű használata; Balesetek 

lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők 

tűz esetén; Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, munka-, és 

egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

Sorszám Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Eger, 202... ………………… 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizsgakoordinátor 
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                                                      Értékelő lap ágazati alapvizsgára                                   4.számú melléklet  

S. sz. Név 

Tétel 

jele 

/száma 

A.) vizsgarész:  

Konyhatechnológiai 

ismeretek 

B.) vizsgarész : 

Cukrászati 

termékkészítés 

C.) vizsgarész:  

Értékesítési 

tevékenység 

C.) vizsgarész:  

Portfólió 

készítés 

Összes 

pontszám  

/ Összes  % 
Érdemjegy 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          
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Kelt:…………………………. 

 

  

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizsgakoordinátor 
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Igazolás száma:…………..………………. 

 

IGAZOLÁS 

Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

 

Vizsgázó neve:   

Születési név:   

Születési hely és idő:   

Anyja leánykori neve:   

Oktatási azonosító:  

 

Ágazat megnevezése:  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 

 

Vizsgafeladat megnevezése: Vizsga típusa Időtartam 

Elért 

eredmény 

%-ban 

A.) vizsgarész:  Konyhatechnológiai ismeretek gyakorlati   90 perc   

B.) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés gyakorlati 90 perc   

C.) vizsgarész: Értékesítési tevékenység gyakorlati 60 perc   

      D. ) vizsgarész: Portfólió készítés       gyakorlati 10 perc   

 

A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 
% Érdemjegy 

    

 

  Kelt: Eger, 202………………………. 

 

 

…………………………….. ……………………………….. 

Vizsgaszervező képviselője Vizsgabizottság elnöke 

 

 

P.H. 
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Átvételi elismervény ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról  

 

 

S. 

sz. 
Név igazolás száma Aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Kelt: Eger,……………………. 
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 Mellékletek:…. db 

 

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV  

ágazati alapvizsgáról 

 

A  vizsga adatai 

 

 

A vizsgaszervező megnevezése:                        Heves Megyei Szakképzési Centrum 

A vizsgaszervező székhelye:                              3300 Eger, Kertész u. 128. 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán                                           

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

A képző intézmény székhelye:                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                   SPORT 

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Vizsgára bocsáthatók száma: …..  fő 

Javítóvizsgára jelentkezők száma: …..  fő 

Pótlóvizsgára jelentkezők száma: …... fő 
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I. Nyitó értekezlet 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………….  idő: ………. 

Jelen vannak: 

igazgató, vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok 

ágazati alapvizsga jegyzője 

szakmai felügyelő tanár 

A vizsga elnöke a vizsga megkezdése előtt:  

 egyeztetett a vizsgabizottság további tagjaival a lebonyolítási rend elfogadását illetően 

 elfogadta a lebonyolítási rendet 

 ellenőrizte a képzési és kimeneteli követelményekben előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét 

és jóváhagyta 

 ellenőrizte a vizsgázók képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátás feltételeit  

II. A vizsga megkezdése előtt 

 

 A vizsgaelnök ellenőrizte a vizsgázók személyazonosságát 

 Az igazgató, vagy megbízottja köszöntötte a megjelent vizsgázókat, vizsgabizottságot. 

 Bemutatta a vizsgabizottságot a vizsgázóknak. 

 A vizsgaelnök köszöntötte a jelenlevőket, általánosságban tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység 

lebonyolításának rendjéről. 

 A vizsgára jelentkezett …… főből a vizsgán ……….. fő vizsgázó nem jelent meg. A ……. fő vizsgázó 

megfelel képzési és kimeneteli követelményekben előírt vizsgára bocsátási feltételeknek, megkezdheti az 

ágazati alapvizsgát.  

 A vizsgázók elfoglalták a helyüket az első vizsgatevékenység helyszínén.  

Mellékletek:   Lebonyolítási rend ágazati alapvizsgához (Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

III. Vizsga 

Vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli sport ágazati alapvizsga (90 perc) 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, 

továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét 

tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. 
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Helyszíne:  

                                   Heves Megyei SZC  Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  202.. ……………………….   

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

Mellékletek:  

Jegyzőkönyv interaktív / írásbeli vizsgatevékenységhez 

(Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése (45 perc) 

A vizsga megkezdése előtt:  

 

 a szakmai felügyelő tanár tájékoztatta a vizsgázókat a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról 

 a vizsgaelnök ellenőrizte, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e megfelelő védőeszközökkel 

 a vizsgaelnök meggyőződött a vizsgatevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről és engedélyezte a vizsgatevékenység megkezdését 

 a vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy aki a gyakorlati feladatot befejezte, az közli a 

vizsgabizottság tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült gyakorlati feladatot átveszi 

 

Helyszíne:  

                                Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 
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Időpontja:  202.. ……………………….   

 

 

Megjelent vizsgázók száma: …. fő 

Igazoltan távol:  …. fő 

Igazolatlanul távol: …. fő 

 

Jelen vannak 

a vizsgaelnök, a vizsgabizottsági tagok: 

a szakmai  felügyelő tanár:   

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgán megjelent …… fő vizsgázó.  

 

A  gyakorlati feladat a szabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra. 

Mellékletek:  

Nyilatkozat szakmai vizsgához a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről   

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

IV. Záró értekezlet 

 

Helyszíne:                  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán  

                  Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

                   3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

Időpontja:  20…. ………………………...  

  

Az igazgató, a teljes vizsgabizottság, szakmai vizsga jegyzője. 

Az akkreditált vizsgaközpont előkészítette a szakmai vizsga eredményének kihirdetését. 

A vizsgabizottság határozatai: 

A vizsgára bejelentett: ….. fő 

Vizsgára bocsátható: …. fő 

Nem jelent meg (igazolatlanul):  …. fő 

       Vizsgázó neve: 
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Nem jelent meg (igazoltan):  …. fő 

Vizsgázó neve Pótló vizsgatevékenység megnevezése 

  

Sikeres vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett: …. fő 

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó neve Sikertelen vizsgatevékenység megnevezése 

  

 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesült:  … fő 

 

A vizsga szervezése, valamint lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyugodt, barátságos 

légkörben zajlott.  

A vizsgaelnök tájékoztatta a vizsgázókat arról, hogy az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs 

Óvást, kifogást egyetlen vizsgázó sem tett. 

 

A vizsgaelnök az ágazati alapvizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése: 

 

Melléklet: osztályozó ív (Vizsgajegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

A jegyzőkönyv elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 20... ………………….. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizusgakoordinátor 
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LEBONYOLÍTÁSI  REND 

Ágazati alapvizsgához 
(Vizsgajegyzőkönyv 1. számú melléklet) 

 

 
 

 

Ágazati alapvizsga adatai 

 

 

 

A képző intézmény megnevezése: Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium  

 

A képző intézmény székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

 

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése: SPORT 

 

 

A vizsgára jelentkezők száma: ……… fő 
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Vizsgaprogram  

202.. ………………. 

 

 

  

Csoport létszáma:  …….. fő 

Sor-

szám 
Vizsgafeladat megnevezése 

Vizsgafeladat 

jellege 
Helyszín Időtartam Időpont 

1. 
Nyitó értekezlet, Vizsgázók 

személyazonosságának ellenőrzése 
    

2. 

Köszöntő, általános tájékoztatás, 

tételhúzás, első vizsgatevékenység 

helyszínének elfoglalása 

    

3. Írásbeli sport ágazati alapvizsga  Írásbeli vizsga  90 perc  

Szünet: 10 perc 

4. 
Bemelegítés megtervezése és 

levezetése 
gyakorlati    45 perc  

7. Záróértekezlet (igazolások kiállítása)     

8. Eredményhirdetés     
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Az ágazati alapvizsga lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 91. §  

2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 255. § - 257. § 

12/2020 (II.7.) Korm.rwendelet 13 § . és 16 § 

 

 
A lebonyolítási rend elfogadásának hiteléül: 

 

Kelt: Eger, 202.. ………………. 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizusgakoordinátor 
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NYILATKOZAT 

ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

 

 

A 202... ……… …..-én lebonyolításra kerülő ……………………. ágazati alapvizsga vizsgabizottsága 

ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek - beleértve  az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülményeket- megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Kelt Eger, 202.. …………… …. 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizusgakoordinátor 
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NYILATKOZAT A MUNKA -,  TŰZ- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL  

Ágazati alapvizsgához 

(Vizsgajegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

A képző intézmény megnevezése:  Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán 

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

A képző intézmény székhelye:     3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

 

A vizsgáztatott ágazat megnevezése:                                ……………………………………………..   

 

A vizsgára jelentkezők száma: …..   fő 

Igazoltan távol: …..   fő 

Igazolatlanul távol: …..   fő 

Az oktatáson részt vettek száma: …..   fő 

Az oktatás formája:  elméleti / gyakorlati 

Az oktatás helyszíne:       3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6 

  

Az oktatás időpontja:  ………………………………… 

Az oktatást tartó szakmai felügyelő tanár: ………………………………… 
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Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása 

Munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok; Gépek, berendezések, eszközök szabályszerű használata; Balesetek 

lehetséges típusai a vizsga helyszínén; Teendők baleset esetén; Tűzesetek elkerülése, megakadályozása; Teendők 

tűz esetén; Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, használata. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a projektfeladat megkezdése előtt a fentiek szerinti tűz-, munka-, és 

egészségvédelmi oktatásban részesültem. 

Sorszám Név Aláírás 

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    
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Az oktatás megtörténtét a vizsgabizottság tagjai és a jelenlevők aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Eger, 202... ………………… 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Szakmai felügyelő Vizusgakoordinátor 
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 Osztályozóív ágazati alapvizsgára 4.számú melléklet 
 

 

 

 

S. sz. Név 

Tétel 

jele 

/száma 

Írásbeli sport 

ágazati alapvizsga 

A vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 
belül 

Bemelegítés 

megtervezése és 

levezetése 

A vizsgatevékenység 
aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül 

Összes 

pontszám  

/ Összes  % 
Érdemjegy 

1.    50 %  50 %   

2.    
 

    

3.    
 

    

4.    
 

    

5.    
 

    

6.    
 

    

7.    
 

    

8.    
 

    

9.    
 

    

10.    
 

    

11.    
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Kelt:…………………………. 

 

  

………………………… ………………………… 

Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tag 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Vizsgabizottsági tag Igazgató 

 

 

 

………………………… 

Vizusgakoordinátor 
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JEGYZŐKÖNYV ÍRÁSBELI / INTERAKTÍV 

VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ 

 (Vizsgajegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

 

Az ágazati alapvizsga adatai 

 

 

A képző intézmény megnevezése:  

 

A képző intézmény székhelye:  

 

  

Ágazat  megnevezése:  

 

A vizsgára jelentkezők száma: ….. fő 

A megjelent vizsgázók száma: ….. fő 

Igazoltan távol: ….. fő 

Igazolatlanul távol: ….. fő 

 

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megnevezése:  

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának helyszíne:  

 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység megoldásának időpontja:   
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Felügyelő tanár: …………………………………………… 

 

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység kezdési időpontja:  

A írásbeli / interaktív vizsgatevékenység befejezési időpontja: 

 

Megjelent vizsgázók ülésrendje: 
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Tudomásul veszem a felügyelő tanár által tartott tájékoztatást az írásbeli / interaktív vizsgatevékenység 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről. 

Sorszám Vizsgázó neve Vizsgázó aláírása 

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    
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Felügyelő tanárok 

Időtartam Felügyelő tanár neve Felügyelő tanár aláírása 

   

   

   

   

 

 

Feljegyzések a vizsgatevékenység menetével kapcsolatban 

Név Távozás időpontja Visszaérkezés időpontja 
Felügyelő tanár 

aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

 

Szabálytalanság esetén 

Felfüggesztett 

vizsgázó neve 

Felfüggesztés pontos 

ideje 

Szabálytalanság 

jellegét 

Felügyelő tanár 

aláírása 
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Kelt: 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

          

               Vizsgabizottság elnöke                Vizsgabizottság tagja 

 

  

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

     Vizsgabizottság tagja                         Igazgató 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………………… …………………………..…………………… 

           

  Szakmai felügyelő tanár  vizsgakoordinátor 
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Igazolás száma:……… …………. 

IGAZOLÁS 

Ágazati alapvizsgán elért eredményről 

 

Vizsgázó neve:  

Születési név:  

Születési hely és idő:  

Anyja leánykori neve:  

Oktatási azonosító:  

 

Ágazat megnevezése: SPORT 

 

Vizsgafeladat megnevezése: 
Vizsga 

típusa 
Időtartam 

Elért 

eredmény 

%-ban 

A 

vizsgatevékenység 

aránya a teljes 

ágazati alapvizsgán 

belül: 

Írásbeli sport ágazati alapvizsga írásbeli 90 perc  50 % 

Bemelegítés megtervezése és levezetése gyakorlati 45 perc  50% 

 

A vizsgázó ágazati alapvizsgán elért eredménye: 
% Érdemjegy 

  

 

 Kelt: Eger, 202.. ………………. 

 

 

 

 

 

………………………………                       …………………………….. 

Vizsgaszervező képviselője       Ágazati alapvizsga elnöke 
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Nyilatkozat ágazati alapvizsga igazolás kiadásáról 

 

 

S. 

sz. 
Név 

igazolás 

száma 
Aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Kelt: Eger,……………………. 
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